
 
 

Gdańsk, 25 kwietnia 2019 

Informacja prasowa 

Nails Art Express rozszerza współpracę z Galerią Zaspa 

Salon pielęgnacji paznokci Nails Art Express przedłużył współpracę z Galerią Zaspa. Najemca 

przeniósł się z dotychczas zajmowanej wyspy do lokalu i poszerzył zakres usług.  

Funkcjonujący na wyspie handlowej salon Nails Art Express zmienił swoją lokalizację. Najemca 

przeniósł się do regularnego lokalu o pow. 17 mkw., dzięki czemu może zaproponować swoim 

klientom znacznie szerszy zakres usług. Po przeprowadzce Nails Art Express oprócz pielęgnacji 

i stylizacji paznokci, oferuje także usługi kosmetyczne, takie jak zabiegi pielęgnacyjne na rzęsy, 

henna i regulacja brwi oraz wiele innych. Przez prawie 2 lata funkcjonowania w Galerii Zaspa 

salon zyskał liczne grono zadowolonych klientek, dzięki czemu jego właścicielki zdecydowały 

się na kontynuację i rozszerzenie współpracy z centrum.  

–  Dzięki powiększeniu powierzchni oraz przeniesieniu się do regularnego salonu, możemy 

przede wszystkim zaoferować naszym klientkom większy komfort oraz kameralną atmosferę, 

co przy wykonywaniu usług kosmetycznych jest szczególnie istotne. Wprowadziliśmy także do 

oferty kolejne nowości, tj. pedicure, czy henna brwi i rzęs, z czego mamy nadzieję będą 

zadowolone nasze stałe klientki, a także pozyskamy nowe – komentuje Magdalena Berowska, 

manager salonu Nails Art Express. – Galerię Zaspa cenimy za kameralną atmosferę, dobrą 

lokalizację oraz duży, bezpłatny parking, co umożliwia mieszkańcom okolicznych osiedli  

i dzielnic komfortowe zakupy oraz możliwość załatwienia wielu codziennych spraw pod jednym 

dachem. Na decyzję o rozszerzeniu naszej współpracy z centrum wpłynęły sugestie naszych 

klientek, dotyczące poszerzenia oferty usług, których brakowało ze względu na ograniczoną 

przestrzeń na wyspie. Dodatkowym atutem jest także duża ilość wydarzeń organizowanych na 

terenie Galerii Zaspa, podczas których możemy współpracować – dodaje. 

Salon Nails Art Express to jeden z najważniejszych punktów oferty urodowo-kosmetycznej  

w Galerii Zaspa. Obok niego segment ten współtworzą m.in. salon fryzjerski „Akcja Cięcie”, EM 

Nail Professional, drogeria Rossmann czy apteka DOZ.  

To nie jedyne wzmocnienie oferty, jakie w ciągu kilku ostatnich miesięcy miało miejsce w 

Galerii Zaspa. Pod koniec 2018 r. do grona najemców dołączyła sieć marketów Żabka, a już w 

tym roku swoją działalność rozpoczął nowe punkt gastronomiczny - Lodolandia. Ponadto 

Cukiernia Sowa, która funkcjonuje w Galerii Zaspa już od kilku lat, otworzyła swój lokal 

ponownie, poszerzając asortyment o nowe, niedostępne wcześniej w tej lokalizacji produkty. 



 

Galeria Zaspa to kameralne, osiedlowe centrum handlowe, zlokalizowane w centralnej części 

gdańskiej dzielnicy Zaspa. Od lat 90. Obiekt funkcjonował pod nazwą ETC Gdańsk, jednak 

nakładem wspólnych sił  Grupy Capital Park oraz Akron Group, w latach 2015 i 2016 r.  został 

gruntownie zmodernizowany, by dostosować się do najnowszych standardów oraz rosnących 

oczekiwań najemców i klientów. Zakres prac obejmował m.in. stworzenie nowej elewacji, 

zmianę układu komunikacyjnego, wzmocnienie konstrukcji budynku, przystosowanie go do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Wydobyte zostały także akcenty 

architektoniczne, nawiązujące do dawnego przeznaczenia budynku galerii – hangaru 

lotniczego. Centrum zyskało także nową nazwę – Galeria Zaspa – pod którą z sukcesem 

funkcjonuje do dziś. Tylko w ubiegłym roku obiekt odwiedziło ponad 2,2 mln klientów. 

Obecnie powierzchnię 8700 mkw. zajmuje 40 lokali, w których działają zarówno sieciowe 

marki, m.in.: supermarket Intermarche, drogeria Rossmann, salon Euro RTV ADG, restauracja 

Domino’s Pizza, dyskonty Textil Market, KiK oraz Pepco, cukiernia Sowa, salon prasowy 

Inmedio, klub fitness sieci Calypso, jak i lokalni najemcy: piekarnia Szydłowski, cukiernio-

piekarnia Raszczyk, butiki modowe Exxelent oraz Natalia Strojna, sklep zoologiczny ZOO Karina 

czy sklep kolonialny Camellia.  

Dodatkowe informacje: 
Ada Wysocka 
Biuro prasowe Galeria Zaspa 
tel. +48 733 332 018 
e-mail: a.wysocka@bepr.pl  
 

*** 

Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) to centrum handlowe zlokalizowane w gdańskiej dzielnicy Zaspa.  

W latach 2015/2016 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, zrealizowaną przez Grupę Capital Park oraz 

Akron Group. Aktualnie na powierzchni 8700 mkw. mieści się 40 punktów handlowych i usługowych. Klienci mają 

do dyspozycji parking ze 185 miejscami postojowymi. Obiekt pierwotnie pełnił funkcję hangaru lotniczego. Do 

swojej historii nawiązuje poprzez elementy architektoniczne i wizualne. Elementy konstrukcyjne znajdujące się 

w galerii są stylizowane na skrzydła samolotu, a na ścianach znajdują się grafiki z historycznymi zdjęciami. Także 

nowe logo Galerii Zaspa nawiązuje do historii miejsca, wykorzystując motyw skrzydeł samolotu, jako odniesienie 

do pierwotnych funkcji, jakie pełnił budynek. Więcej informacji: www.galeriazaspa.pl  

Capital Park jest doświadczoną i uznaną firmą inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od 5 lat notowaną 

na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła wysokiej jakości portfel nieruchomości 

składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej klasy A, obejmujący przede wszystkim takie 

aktywa jak Eurocentrum Office Complex czy Royal Wilanów oraz jest w trakcie budowy flagowego projektu 

rewitalizacyjnego na terenie dawnej fabryki Norblina w centrum Warszawy. Grupa zarządza portfelem 

nieruchomości o łącznej powierzchni 304.000  mkw. i wartości rynkowej 2,6 mld PLN, z czego 78% stanowią 

nieruchomości zlokalizowane w Warszawie – najbardziej perspektywicznym rynku nieruchomości komercyjnych 

w Europie Środkowo-Wschodniej. 
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